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Nomineringstext Björn Sanders
Björn, 23 år, är Lundabo sedan barnsben och har alltid sneglat mot studentlivet
vilket ledde till engagemang så fort chansen gavs. Björn har läst 6 terminer på
civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi. Idag sitter han
som ordförande för Teknologkåren för verksamhetsåret 15/16. Tidigare så har
han varit aktiv i scouterna på lokal såväl som nationell nivå, grundat en Sverokförening, arbetat med att koordinera ideella för Världens Barn, varit överphös
på I-sektionen samt talman i TLTH:s fullmäktige. Sin LUS-erfarenhet har Björn
mestadels fått från att ha varit en del av ordförandekollegiet 15/16.
Posten som presidial på LUS lockar Björn främst då han tror att han passar bra
och har något att tillföra. Genom att dra nytta av sina tidigare
ledarskapserfarenheter vill han göra LUS till ett starkare och bättre samarbete.
Han vill arbeta med ledord såsom: konkretisera och förankra. Björn har
förståelse för att LUS är en utbildningspolitisk paraplyorganisation och vill
arbeta med kårerna för att stärka LUS och studenternas röst.
Genom att lägga mycket tid på ordförandekollegiet i början av året hoppas han
kunna forma ett lag som vill jobba tillsammans. Han vill även stärka styrelsen så
att den med stöd från kårerna kan ta fler beslut och våga vara visionära. När det
kommer till doktorander så ser han en utmaning i att arbeta med sådana frågor
men vill att LUS ska ta ett ansvar.
Björn säger själv att han intresserad av organisationskultur och han vill se ett
tydligare samarbete mellan kårerna samt en större gemenskap mellan
studeranderepresentanter.
Björn har ett driv att vilja vara påläst, förankrad och förberedd i möten både
med kårer, universitet och externa parter. Han beskriver sig själv som
beslutsorienterad och gillar att få feedback och kritik för att kunna utvecklas som
ledare och person. Dessutom gillar han budgetuppföljning.
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Valberedningen ser att Björn är en kompetent och positiv person som har en
bred erfarenhet av kårarbete, ledarskap och god mötesvana och vi tror att han
kan leda LUS politiska arbete framåt samtidigt som han skapar gemenskap.
LUS valberedning vill därmed nominera Björn Sanders till LUS presidium (2+0)
för verksamhetsåret 2016/2017.

I tjänsten,
Therese Whass
Valberedningsordförande
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